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 נוהל עבודה למזכירות למניעת תיקים רדומים

 12.2.2020פורסם ביום 

 

בדרגת מנהל , גורם מזכירותי בכירבכל בית משפט במחוז מר רחמים אשר, מנהל המחוז, ימנה  .1

  אשר יהיה אחראי על יישום הדו"ח.מדור לפחות, 

 

בכיר יוציא דו"ח של כל התיקים ללא גורם שיפוטי )שלא המזכירות הגורם כל חודש ל 1 -עד ל .2

יש  1.6.2020אם המעקב מתבצע ביום : )ולצורך הדוגמה נפתחו לפני למעלה מחצי שנהשהוקצו( 

 .(30.11.2019יום שנפתחו לפני להוציא את כל התיקים 

 גורם המזכירות הבכיר יפעל לקידום התיקים שיעלו בדו"ח. 

  נספח א'מצ"ב כאופציות לקידום התיקים . 

 

 הקצאת התיק למותב .3

, בהתאם לסדר יוקצו לגורם שיפוטישלא נקבעו לדיון בתוך פרק זמן כפי שיפורט להלן תיקים 

 . אף עובר להגשת כתב הגנהיטפל בתיק העבודה בבית המשפט. המותב 

 זאת בהתאם למתווה העבודה הבא: 

)כך למשל: ממועד ההגשה  חודשים 12בתוך למותב יוקצו  – תיקי נזיקין )שאינם פלת"ד( .א

לאחר שבוצעו  1.6.2021יוקצה למותב בכל מקרה ביום  1.6.2020תיק נזיקין שנפתח ביום 

 כל הפעולות המתוארות לעיל על ידי גורם המזכירות לצורך קידום התיק(. 

ממועד ההגשה )כך למשל: תיק חודשים  10בתוך למותב יוקצו  – אזרחייםהתיקים יתר ה .ב

לאחר שבוצעו כל  1.4.2021יוקצה למותב בכל מקרה ביום  1.6.2020אזרחי שנפתח ביום 

 הפעולות המתוארות לעיל על ידי גורם המזכירות לצורך קידום התיק(. 

)להבדיל  "הקצאה ללא ההגנה"וציון:  כלליתמשימה הקצאת התיק למותב תעשה בדרך של  .ג

 .בחלוף שבועייםקביעת תזכורת פנימית למותב  בנוסףמקביעה לדיון( ו

תיקים לא מוגנים, כנגד מכסה של תיק מוגן אחד. החלוקה של  2לגורם שיפוטי יוקצו  .ד

התיקים הלא מוגנים לשופטים תעשה באופן שוויוני, כלומר: שופט פלוני לא יקבל מכסה 

ים בבית המשפט הוקצו נוספת של תיקים לא מוגנים לפני שהמזכירות תוודא שליתר השופט

 תיקים לא מוגנים.  2

תיקי נזקי  –ההקצאה לגורמים השיפוטיים תהיה בהתאם לסדרי העבודה )מחלקת נזקי גוף  .ה

 תיקים אזרחיים לסוגיהם( –גוף, מחלקות אזרחיות 

 

על מלאי התיקים בכתב,  גורם המזכירות הבכיר ידווח למזכירה הראשיתכל חודש ל 15 -עד ל .4

 הרדומים ועל הפעולות שביצע באותו חודש לצמצומם. 

 

 .למנהל המחוזעל כך דווח יהראשי  המזכיר .5

 

-ולמנהלי בתי המשפט בהרצליה ובת ענייני תכנוןהנשיא הממונה על מנהל המחוז ידווח לסגן   .6

 . ים

 בנספח נוסח הדיווח מצ"ב כ' . 
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 נספח א' 

 הרדומיםאופציות לקידום תיקים שעולים בדו"ח התיקים 

 

זמן קבוע )בין אם בהתאם ה על ידי הצדדים פעולה בתוך פרק בהם לא נעשת בתיקים .א

ובין אם לפי החלטה שיפוטית שניתנה על  ,1984 –סדר הדין האזרחי, התשמ"ד לתקנות 

 ידי מותב( יוציא הגורם הבכיר התראה על מחיקה מחוסר מעש. 

 

בתיקים שנותרו פתוחים ביחס לחלק מהנתבעים, בעוד שלגבי נתבעים אחרים ניתן פסק  .ב

יוציא הגורם הבכיר התראה על מחיקה מחוסר מעש ביחס לתביעה כנגד הנתבעים  –דין 

 שעודנה תלויה ועומדת.

 
בתיקים בהם יצאה הודעה על חוסר מעש ומסיבה כלשהי התיק טרם נסגר חרף חלוף  .ג

ורם הבכיר את התיק מחוסר מעש )הדבר יבוצע גם ביחס לתיקים יסגור הג –המועד 

 שפורטו בתתי הסעיפים הקודמים, עם חלוף תקופת ההודעה לפני המחיקה(. 
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 נספח ב'

 נוסח הדיווח על מלאי התיקים הרדומים

 

 תאריך: ______

 הסגן לענייני תכנון  לכבוד: 

 ומנהל המחוז יבאמצעות המזכיר הראש 

 

 בהתאם לנוהל טיפול בתיקים "רדומים" _____הנדון: דיווח לחודש 

דו"ח של כלל הופק ודש ______, לח 1-כי ביצוין בהתאם לנוהל טיפול בתיקים "רדומים"  .1

 (._______לפני יום כלומר התיקים שנפתחו לפני למעלה מחצי שנה )

 נספח א'הדו"ח שהופק מצב כ . 

 ______ תיקים "רדומים". בהתאם לדו"ח נכון למועד האמור היו .2

 התיקים טופלו כדלקמן:  .3

 התראה על מחיקה מחוסר מעש.  הב ______ תיקים הוצא .א

 ______ תיקים נסגרו משחלף המועד שניתן בהתראה קודמת למחיקה מחוסר מעש.  .ב

חודשים בהתאמה לפי סוג  12או  10______ תיקים הועברו לטיפול מותב משחלפו  .ג

 התיק. 

 לשם ההשוואה יובאו להלן הנתונים של החודש קודם, חודש _____:  .4

 התראה על מחיקה מחוסר מעש. הוצאה ב ______ תיקים  .א

 ______ תיקים נסגרו משחלף המועד שניתן בהתראה קודמת למחיקה מחוסר מעש.  .ב

חודשים בהתאמה לפי סוג  12או  10______ תיקים הועברו לטיפול מותב משחלפו  .ג

 התיק. 

 

 

 ברכה, ב

 

_________________ 

 ________בית משפט שלום 

 

 

 


